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Reuniões de Colegiado 

Terça-feira - 14h às 16h30

● 16/02/2022

● 29/03/2022 

● 19/04/2022 

● 17/05/2022 

● 14/06/2022

● 12/07/2022

● 16/08/2022 

● 13/09/2022 

● 11/10/2022 

● 08/11/2022



Perfil do Programa

O Programa possui dois níveis de formação: mestrado e doutorado.

O Programa de Pós-Graduação em Ambiente Construído e Patrimônio Sustentável 

teve início, com o mestrado, em 2007 e expande com o doutorado em 2016. Tem 

como área de concentração, “Ambiente Construído e Patrimônio Sustentável”, 

dando enfoque do ambiente construído enquanto patrimônio humano e suas 

condições de sustentabilidade. 



Linhas de pesquisa 

O Programa possui três linhas de pesquisa, intercomunicáveis: 

Memória e Patrimônio Cultural

Memória e Patrimônio Cultural aborda questões relacionadas à gestão, preservação e 

interpretação do patrimônio cultural por meio do conceito estratégico de sustentabilidade. 

Envolve pesquisas específicas no âmbito de projetos voltados à administração, conservação e 

acesso ao patrimônio. Sua aplicação no ambiente construído, com ênfase na escala do território 

urbanizado, bem como suas relações intrínsecas com a paisagem, os bens móveis e integrados, as 

coleções, a arte e as relações imateriais propõem uma articulação ampliada dos projetos

http://www.arq.ufmg.br/pos/ambienteconstruido/index.php/linhas-de-pesquisa-2/.

http://www.arq.ufmg.br/pos/ambienteconstruido/index.php/linhas-de-pesquisa-2/


Paisagem e Ambiente

Paisagem e Ambiente concentra a maior parte dos estudos na cidade, sendo a paisagem apropriada pelos seres 

humanos. As três abordagens principais desta linha se concentram na análise e reflexão sobre as atividades 

antrópicas urbanas e suas conexões, a morfologia urbana e estudos relacionados à valorização e recuperação 

das paisagens.

Tecnologia do Ambiente Construído

Tecnologia do Ambiente Construído explora o potencial da abordagem tecnológica em contribuir para a 

identificação, concepção e produção de ambientes humanos como suportes do desenvolvimento social e 

econômico. Utilização de recursos tecnológicos no planejamento, na construção, na operação e na manutenção 

de ambientes construídos em todas as dimensões atendendo as necessidades humanas, com foco no 

desenvolvimento e aplicações para a sustentabilidade em busca da qualidade de vida na iteração entre o 

homem e o ambiente construído.
http://www.arq.ufmg.br/pos/ambienteconstruido/index.php/linhas-de-pesquisa-2/.

http://www.arq.ufmg.br/pos/ambienteconstruido/index.php/linhas-de-pesquisa-2/


Integralização / Qualificação / Defesa

Qualificação - Indicação para concluir no meio do percurso

Mestrado -(12 e 18 meses) - final do 1º ano - final das disciplinas obrigatórias/créditos

Doutorado - (18 e 36 meses) - final do 2º ano - final das disciplinas obrigatórias/créditos

○ Produção Artigo publicado (com orientador ou com algum professor do PPG-ACPS)



Integralização / Qualificação / Defesa

Tempo 

Mestrado - (24 meses) 

Doutorado - (36 meses) 

Créditos 

Proficiência

Estágio docente

Qualificação

Produção

Defesa



Exame de Qualificação, Dissertações e Teses

Como faço a marcação do Exame de Qualificação, 

da Defesa de Dissertação e Defesa de Tese?

A marcação é feita no Sistema Acadêmico pelo(a) aluno (a) 

Toda orientação referente às bancas está disponível no website do Programa

https://sites.arq.ufmg.br/pos/ambienteconstruido/bancas/

https://sites.arq.ufmg.br/pos/ambienteconstruido/bancas/


Produção - Regulamento do Programa

Artigo 5º – O nível de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Ambiente Construído e Patrimônio Sustentável envolverá a

preparação obrigatória de dissertação, compreendendo revisão bibliográfica adequada, demonstrando capacidade de sistematização e

revelando domínio do tema e da metodologia científica pertinente, além da publicação de, pelo menos, 2 (dois) artigos completos

em anais de eventos técnico-científicos qualificados pela área Interdisciplinar ou área afim da CAPES, ou 2 (dois) artigos

completos ou seu aceite em periódico qualificado pela mesma área ou área disciplinar afim, ou, optativamente, o aceite de

registro de 1 (um) produto tecnológico no CT&T/UFMG/INPI para fins de obtenção de patente, com a aprovação e participação do(a)

orientador(a) e/ou professor(a) vinculado ao Programa em todas as produções.

Artigo 6º – O nível de Doutorado do Programa de Pós-Graduação em Ambiente Construído e Patrimônio Sustentável envolverá a

preparação obrigatória de tese resultante de planejamento e realização de pesquisa necessariamente original, além da publicação de,

pelo menos, 3 (três) artigos completos em anais de eventos técnico-científicos qualificados pela área Interdisciplinar ou área

afim da CAPES, ou 3 (três) artigos completos ou seu aceite em periódico qualificado pela mesma área ou área disciplinar

afim, ou, optativamente, o aceite de registro de 2 (dois) produtos tecnológicos no CT&T/UFMG/INPI para fins de obtenção de patente,

com a aprovação e participação do(a) orientador(a) e/ou professor(a) vinculado ao Programa em todas as produções.

https://sites.arq.ufmg.br/pos/ambienteconstruido/regulamento/

Colocar agradecimentos a agências de fomento, quando for o caso.

A Produção Acadêmica é lançada no Histórico Escolar, porém não contabiliza créditos.

https://sites.arq.ufmg.br/pos/ambienteconstruido/regulamento/


Internacionalização 

Integração - Sociedade

Verba 



Produção - Estrutura

Elementos Essenciais

● Título

● Resumo, palavras-chave

● Introdução 

● Questão de Pesquisa - o problema/ indagação - Objetivos

● Revisão de Literatura - Fundamentação teórica - (Estado da Arte/Trabalhos Correlatos)

● Metodologia - Métodos

● Resultados 

● Discussão - Conclusão



DSR - Design Science Research

Framework - Estrutura - Passos

https://www.semanticscholar.org/paper/An-elaborated-action-design-research-process-model-Mullarkey-

Hevner/fe7a638a9411682981fb653be67337b50827cc61

https://www.semanticscholar.org/paper/An-elaborated-action-design-research-process-model-Mullarkey-Hevner/fe7a638a9411682981fb653be67337b50827cc61


DSR - Design Science Research

https://www.semanticscholar.org/paper/An-elaborated-action-design-research-process-model-Mullarkey-

Hevner/fe7a638a9411682981fb653be67337b50827cc61

https://www.semanticscholar.org/paper/An-elaborated-action-design-research-process-model-Mullarkey-Hevner/fe7a638a9411682981fb653be67337b50827cc61


DSR - Design Science Research

https://www.semanticscholar.org/paper/An-elaborated-action-design-research-process-model-Mullarkey-

Hevner/fe7a638a9411682981fb653be67337b50827cc61

https://www.semanticscholar.org/paper/An-elaborated-action-design-research-process-model-Mullarkey-Hevner/fe7a638a9411682981fb653be67337b50827cc61


DSR - Design Science Research

https://www.semanticscholar.org/paper/An-elaborated-action-design-research-process-model-Mullarkey-

Hevner/fe7a638a9411682981fb653be67337b50827cc61

https://www.semanticscholar.org/paper/An-elaborated-action-design-research-process-model-Mullarkey-Hevner/fe7a638a9411682981fb653be67337b50827cc61


Avaliação do Programa - CAPES

Ficha de Avaliação da Área Interdisciplinar - 2020 - Conceito 4 CAPES

1 – PROGRAMA

1.1. Articulação, aderência e atualização das áreas de concentração

1.2. Perfil do corpo docente

1.3. Planejamento estratégico do programa

1.4. Os processos, procedimentos e resultados da autoavaliação do programa, com foco na formação 

discente e produção intelectual

https://www.gov.br/capes/pt-br/centrais-de-conteudo/FICHA_INTERDISCIPLINAR.pdf

https://www.gov.br/capes/pt-br/centrais-de-conteudo/FICHA_INTERDISCIPLINAR.pdf


Avaliação do Programa - CAPES

2 – FORMAÇÃO

2.1. Qualidade e adequação das teses, dissertações ou equivalente em relação às áreas de 

concentração e linhas de pesquisa do programa

2.2. Qualidade da produção intelectual de discentes e egressos

2.3. Destino, atuação e avaliação dos egressos do programa em relação à formação recebida 

2.4. Qualidade das atividades de pesquisa e da produção intelectual do corpo docente no programa

2.5 Qualidade e envolvimento do corpo docente em relação às atividades de formação no programa

https://www.gov.br/capes/pt-br/centrais-de-conteudo/FICHA_INTERDISCIPLINAR.pdf

https://www.gov.br/capes/pt-br/centrais-de-conteudo/FICHA_INTERDISCIPLINAR.pdf


Avaliação do Programa - CAPES

3 – IMPACTO NA SOCIEDADE

3.1. Impacto e caráter inovador da produção intelectual em função da natureza do programa

3.2. Impacto econômico, social e cultural do programa

3.3. Internacionalização, inserção (local, regional, nacional) e visibilidade do programa

https://www.gov.br/capes/pt-br/centrais-de-conteudo/FICHA_INTERDISCIPLINAR.pdf

https://www.gov.br/capes/pt-br/centrais-de-conteudo/FICHA_INTERDISCIPLINAR.pdf


Plataforma - SUCUPIRA / CAPES

A Plataforma Sucupira é uma ferramenta de atualização e de compartilhamento de informações 
acadêmicas.

Através dessa plataforma, a CAPES consegue realizar o acompanhamento e as avaliações 
periódicas sobre os dados dos programas de pós-graduações que existem no país.

https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/

https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/


RECURSOS DO PROGRAMA

DIRETRIZES PARA DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS

Diretrizes recursos e orientações: 

https://sites.arq.ufmg.br/pos/ambienteconstruido/wp-content/uploads/2018/12/Diretrizes-Recursos.pdf

Os recursos PROAP são regulamentados pela Portaria nº 156, de 28 de novembro de 2014

https://www.gov.br/capes/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/bolsas/bolsas-no-pais/proap

https://sites.arq.ufmg.br/pos/ambienteconstruido/wp-content/uploads/2018/12/Diretrizes-Recursos.pdf
https://www.gov.br/capes/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/bolsas/bolsas-no-pais/proap


Bolsa - obrigações - estágio docente - colocar explícito 

agradecimentos - vínculo trabalhista

https://sites.arq.ufmg.br/pos/ambienteconstruido/bolsistas/

Como posso concorrer às bolsas?

O Programa conta com uma cota variável de bolsas concedida pela CAPES e FAPEMIG, que dependem da avaliação do Programa, 

fluxo discente e tempo de titulação dos alunos. Não há garantia de bolsas para todos os alunos e nem de renovação automática a 

cada ano. As bolsas são destinadas a alunos sem vínculo trabalhista, que não recebam nenhum rendimento de qualquer natureza 

e que se dediquem integralmente às atividades do Programa. Não podem concorrer a bolsas alunos com trancamento ou 

reprovação, bem como com prazos de Exame de Proficiência ou Exame de Qualificação em atraso.

A Comissão de Bolsas divulga o cronograma e determina o processo de distribuição de bolsas disponíveis a partir da Resolução 

006/2019.

A partir da homologação do Colegiado, o(a) aluno(a) deve organizar a documentação para a PRPG  https://www.ufmg.br/prpg/bolsas/

Eu posso perder a bolsa?

Sim. O(a) aluno(a) bolsista que não cumprir os prazos, os índices de produtividade, solicitar 

trancamento ou for reprovado em disciplina, perderá à bolsa.

https://sites.arq.ufmg.br/pos/ambienteconstruido/bolsistas/
http://www.ufmg.br/prpg/bolsas/


Bolsistas CAPES - Colocar explícito nos agradecimentos

A Portaria nº 206, de 4 de setembro de 2018, comunica que é obrigatório inserir um 

agradecimento referente ao apoio recebido pela Instituição nas dissertações e teses. Este 

agradecimento precisa ser registrado nos seguintes moldes:

Para trabalhos publicados em português:

O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001.

Para trabalhos publicados em inglês:

This study was financed in part by the Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior - Brasil (CAPES) - Finance Code 001.



MANUAL DO ALUNO

APRESENTAR O MANUAL

https://sites.arq.ufmg.br/pos/ambienteconstruido/wp-content/uploads/2022/01/Manual-do-aluno.pdf

https://sites.arq.ufmg.br/pos/ambienteconstruido/wp-content/uploads/2022/01/Manual-do-aluno.pdf


Informações acadêmicas



Matrícula 

Após o processo seletivo, os alunos devem imediatamente realizar suas matrículas conforme orientação da Secretaria do 

Programa, responsável por encaminhar a documentação à DRCA. Nos semestres seguintes, cada aluno(a) deve ficar atento ao 

calendário e fazer a matrícula exclusivamente por portal MINHA UFMG https://sistemas.ufmg.br . As informações para novos 

usuários e recuperação de senhas estão disponíveis neste portal.

O processo de matrícula consiste em selecionar as disciplinas obrigatórias e optativas disponíveis a cada semestre e que 

estão disponíveis no website do Programa. Alunos recém ingressos são matriculados automaticamente nas obrigatórias em 

seu primeiro semestre junto ao curso, podendo, a critério da orientação ou a partir do interesse nos temas, solicitar a 

matrícula em optativas. 

A matrícula é obrigatória, mesmo que você não vá cursar nenhuma disciplina. A disciplina Elaboração de Trabalho Final

deverá ser solicitada por alunos no último período do curso; os que não vão cursar disciplinas por já terem integralizado todas

as disciplinas da sua grade curricular ou que vão cursar somente disciplinas eletivas em outros Programas de Pós..

Posso ser desligado do Programa?

Sim. Será́ excluído(a) do Programa o(a) aluno(a) que: obtiver conceito E ou F e/ou for infrequente mais de uma vez na 

mesma ou em diferentes atividades acadêmicas; deixar de renovar matrícula a cada semestre; ou ultrapassar o prazo 

máximo de titulação.



Disciplinas ofertadas

As disciplinas obrigatórias são de conteúdo invariável e têm por objetivo propiciar uma 

visão interdisciplinar do Programa, a partir das três linhas de pesquisa; integrar os 

alunos por meio de Seminários e preparar você em relação às metodologias da 

pesquisa.

As disciplinas optativas são de conteúdo variável e estão vinculadas às pesquisas dos 

grupos ou professores, bem como às discussões de temas atuais emergentes.

As disciplinas obrigatórias são ofertadas no primeiro ano de ingresso, sendo 

recomendável que os alunos cumpram essas disciplinas nesse período. 



Matrícula eletiva

A matrícula eletiva é feita por alunos de outras Unidades Acadêmicas da UFMG que desejam 

cursar uma disciplina no Programa ou de alunos do Programa que desejam cursar disciplinas em 

outras Unidades Acadêmicas.

Caso deseje matricular-se em alguma atividade acadêmica de outro programa da UFMG, abra o 

quadro Atividades Acadêmicas Eletivas na tela de matrícula on line. Selecione o programa de 

Pós-Graduação que está ofertando a atividade desejada, clicando com o mouse no símbolo do 

campo Escolha um Ofertante, selecione as disciplinas desejadas. A solicitação será analisada 

pelo seu(sua) orientador(a) e pelo coordenador do programa no qual você está interessado não 

necessitando de se deslocar até a unidade para solicitar a disciplina.

http://www.arq.ufmg.br/pos/ambienteconstruido/index.php/disciplinas-eletivas-e-isoladas/

http://www.arq.ufmg.br/pos/ambienteconstruido/index.php/disciplinas-eletivas-e-isoladas/


Proficiência e Provas aceitas

Quando devo realizar minha proficiência?

A Resolução 001/2017 regulamenta a exigência do exame de língua estrangeira instrumental para os 

cursos de Mestrado e Doutorado do Programa. O comprovante de proficiência deverá ser apresentado no 

prazo máximo de 12 meses para o Mestrado e de 24 meses para o Doutorado, a contar da primeira 

matrícula no curso.

O(a) aluno(a) realizará exame escrito de língua estrangeira instrumental no Centro de Extensão da 

Faculdade de Letras CENEX-FALE-UFMG, em que será́ verificada a capacidade de compreensão de texto 

técnico ou científico em inglês, no caso de candidato ao Mestrado e em inglês e outra língua estrangeira, 

no caso de candidato ao Doutorado.

https://sites.arq.ufmg.br/pos/ambienteconstruido/editais/exames-de-proficiencia-20182019/

https://sites.arq.ufmg.br/pos/ambienteconstruido/editais/exames-de-proficiencia-20182019/


Créditos        

Mestrado: 24 Créditos Doutorado: 36 Créditos

A Resolução 003/2017 regulamenta o aproveitamento dos créditos de disciplinas 
obtidos até 50%, ou seja, até doze créditos no Mestrado e até dezoito créditos o 
Doutorado.

A Resolução 004/2019:

- dispõe sobre Estágio Docência : Para  efeito de integralização do Curso de Mestrado, as 
Atividades Docentes serão contabilizadas até  o limite   de seis créditos e do Curso de 
Doutorado, até  o limite de nove créditos.

dispõe sobre Atividades Acadêmicas de Pós-Graduação: Para efeito de integralização dos 
créditos do Curso de Mestrado, as Atividades Acadêmicas de Pós-Graduação, serão 
contabilizadas até o limite de seis créditos e do Curso de Doutorado até o limite de nove 
créditos

https://sites.arq.ufmg.br/pos/ambienteconstruido/resolucoes-2/

https://sites.arq.ufmg.br/pos/ambienteconstruido/resolucoes-2/


Como solicitar aproveitamento de disciplina, 

atividades acadêmicas e de estágio docência?

Formulário de Aproveitamento de créditos,  Atividades Acadêmicas e Estágio Docência 

https://sites.arq.ufmg.br/pos/ambienteconstruido/formularios-3/

https://sites.arq.ufmg.br/pos/ambienteconstruido/formularios-3/


Trancamento – parcial ou total - dilação de prazos 
Fique atento às datas limites do calendário acadêmico. Nenhuma solicitação será aceita pela secretaria fora dos 

prazos. Qualquer solicitação dessa natureza deverá vir acompanhada da anuência da orientação em formulário 

próprio. As deliberações que impactem na Avaliação do Programa serão cuidadosamente avaliadas pelo 

Colegiado, portanto, devem ser justificadas.

Calendário UFMG: https://sites.arq.ufmg.br/pos/ambienteconstruido/calendario-ufmg-2/

Formulários para trancamento total ou parcial, Requerimento dilação: 

https://sites.arq.ufmg.br/pos/ambienteconstruido/formularios-3/

De acordo com o regulamento do curso: 

Artigo 43º – O estudante poderá solicitar ao Colegiado o trancamento parcial da sua matrícula efetivada, em 1 

(uma) ou mais disciplinas, no âmbito do primeiro 1/3 (um terço) da carga horária total prevista.

§ 1º – O trancamento previsto no caput deste artigo requer a anuência do Orientador, ou do docente indicado pelo 

Colegiado;

§ 2º – Durante o curso, o trancamento parcial de matrícula será concedido apenas uma vez numa mesma atividade 

acadêmica.

Artigo 44º – À vista de motivos relevantes, o Colegiado poderá conceder trancamento total de matrícula, não sendo o 

período de trancamento computado para efeito de integralização do tempo máximo do aluno no Curso.

https://sites.arq.ufmg.br/pos/ambienteconstruido/calendario-ufmg-2/
https://sites.arq.ufmg.br/pos/ambienteconstruido/formularios-3/


Grau Acadêmico - Doutor

Artigo 78 – Para obter o grau de Doutor, o estudante deverá satisfazer às seguintes exigências, no 

prazo mínimo de 2 (dois) e máximo de 4 (quatro) anos, contados a partir da data da matrícula inicial: 

a) Completar em disciplinas de Pós-graduação o número mínimo de 36 (trinta e seis) créditos e atingir 

no mínimo conceito médio global B; 

b) Ter tido o aceite de publicação em periódico indexado, conforme regulamentação específica deste 

Colegiado, de pelo menos 1 (um) artigo relacionado com sua tese, com a participação do orientador ou, 

optativamente, o aceite de registro de produto tecnológico no CT&T/UFMG/INPI, para fins de obtenção 

de patente. Não será considerado para este fim o artigo ou registro já apresentado no Exame de 

Qualificação. 2 Produções

c) Ter apresentado pelo menos 2 (dois) trabalhos em eventos técnico-científicos, relacionados com a 

sua tese, com a participação do Orientador; 

d) Ter sido aprovado na defesa de tese, por unanimidade, por banca constituída de acordo com o Artigo

https://sites.arq.ufmg.br/pos/ambienteconstruido/regulamento/

https://sites.arq.ufmg.br/pos/ambienteconstruido/regulamento/


Grau Acadêmico - Mestre

Artigo 77 – Para obtenção do grau de MESTRE, o estudante deverá satisfazer as seguintes 

exigências, no prazo mínimo de 12 (doze) meses e máximo de 24 (vinte e quatro) meses a partir 

da matrícula inicial: 

a) Completar, em disciplinas de Pós-graduação, o número mínimo de 24 (vinte e quatro) 

créditos e atingir no mínimo conceito médio global B; 

b) Ter apresentado pelo menos 1 (um) artigo em evento técnico-científico e/ou periódico 

indexado, com aprovação e participação do orientador; 

c) Ter sido aprovado na defesa de dissertação, de acordo com as normas deste Regulamento.

https://sites.arq.ufmg.br/pos/ambienteconstruido/regulamento/

https://sites.arq.ufmg.br/pos/ambienteconstruido/regulamento/

